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 סדר יום לישיבת מליאת בינ"ה

 

 

1. .  סקירת יו"ר ההסתדרות מר אבי ניסנקורן

בנושא פיקוח ומעקב ההסתדרות על פעילות  -הצעה לסדר .2

 שליחיה במוסדות ציבוריים.

סיעת חד"ש בנושא תפקיד ההסתדרות בהגנה  -הצעה לסדר .3

 על זכויות בני הנוער בחופשה השנתית.ושמירה 

 אישור תיקון פרק י"ג בחוקת ההסתדרות.  .4

 אישור תקנון בחירות למוסדות ארגון קציני הים.  .5

 שונות. .6
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 מליאת בינ"ההחלטות שנתקבלו בישיבת 

 2016.6.21בישיבתה בתאריך 

 

 

 שונות . 1

 בסדר היום( 6)סעיף  

, בירך את חברי - ההסתדרות  יו"ר בינ"ה, מר שלמה אביטן

 המוסלמים לרגל חודש הרמדאן בברכת רמדאן כרים.

 יו"ר בינ"ה הודיע על התמזגותן של סיעות קדימה ועוצמה.  -

יו"ר בינ"ה הודיע כי סיעות הבית החברתי ואופק בעיצומו  -

 של הליך התמזגות. 

מליאת בינ"ה אישרה את חילופי החברים בועדה לתיאום  -

יחליף את החבר יורם וביצוע להלן: החבר שלמה מצלאווי 

 לנדמן. החבר יעקב וחניש יחליף את החבר אריה אסור. 

 

 סקירת יו"ר ההסתדרות מר אבי ניסנקורן .2

 בסדר היום( 1)סעיף  

בבית יו"ר ההסתדרות, מר אבי ניסנקורן בירך את האחדות  

ן כי  כותרת ההישגים של ההסתדרות ההסתדרות. הוא ציי

עבודה המאורגנת וצמצום בשנתיים האחרונות היא חיזוק ה

 פערים חברתיים. 

יו"ר ההסתדרות הוסיף כי יש הישגים נוספים שצריך לשאוף  

אליהם, ביניהם קיצור שבוע העבודה, ביטוח סיעודי ושילוב של 

 עובדים עם מוגבלות.
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יו"ר ההסתדרות עדכן עוד כי מבחינת זחילת שכר וקידום שכר  

השכר הממוצע במשק נמצאים במצב יחסית טוב, השכר מתקדם, 

עולה. כמו כן ציין כי במשכורת יולי מתבשרים בכמה שינויים 

להם אחראית ההסתדרות: העלאת שכר המינימום, יום חופשה 

 18% -שנים, עליית פנסיית חובה ל 4נוסף לשכירים שעובדים עד 

 ופעימה ראשונה של הסכם המסגרת. 

ברמה של של ההסתדרות כיעד יו"ר ההסתדרות אמר כי היה מציג  

יחסי עבודה בחודשים הקרובים קליטת עובדי קבלן, כחלק 

קיצור שבוע העבודה ותחילת פתרון שנעשית ומהמשך פעילות 

 הנושא הסיעודי.

יו"ר ההסתדרות הוסיף ואמר שלאט לאט ההסתדרות תרגיל שהיא  

פעילה חברתית דומיננטית במשק הישראלי גם בנושאים שאינם 

  יחסי עבודה.

יו"ר ההסתדרות ציין עוד כי מועדון ההטבות של ההסתדרות  

אלף חברים ובחודשים הקרובים ימונף עוד  130"ביחד" מונה כבר 

 יותר כשיוצע כרטיס אשראי לחברי המועדון. 

לסיום סיפר יו"ר ההסתדרות כי נפתח אתר האינטרנט "דבר  

הרעיונות הסוציאל דמוקרטיים של ראשון" שאמור לשקף את 

 הסתדרות.ה

 

בנושא פיקוח ומעקב ההסתדרות על פעילות  –הצעה לסדר  . 3

 שליחיה במוסדות ציבוריים

 בסדר היום( 2)סעיף  

מר דוד טבח העלה בפני חברי בינ"ה הצעה לסדר בנושא פיקוח 

ומעקב ההסתדרות על פעילות שליחיה במוסדות ציבוריים לשם 

ההסתדרות על מניעת איבוד נכסים ומוסדות ושמירה על השפעת 
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יועבר לידיעת יו"ר  ההצעה לסדר נושאציבור העובדים. 

 ההסתדרות. 

 

בנושא תפקיד ההסתדרות בהגנה סיעת חד"ש  -לסדרהצעה  .4

 ושמירה על זכויות בני הנוער בחופשה השנתית

 בסדר היום( 3)סעיף 

מר סוהיל דיאב העלה בפני חברי בינ"ה הצעה לסדר בנושא 

ושמירה על זכויות בני הנוער תפקיד ההסתדרות בהגנה 

 בחופשה השנתית. 

 

 אישור תיקון פרק י"ג בחוקת ההסתדרות .5

 בסדר היום( 4)סעיף  

פה אחד אישרה מליאת בינ"ה את תיקון פרק י"ג בחוקת 

 ההסתדרות כפי שהוצג בפניה. 

 

 אישור תקנון בחירות למוסדות ארגון קציני הים .6

 בסדר היום( 5)סעיף  

אישרה את תקנון הבחירות למוסדות ארגון מליאת בינ"ה 

 קציני הים.


